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دھد یم شرارگ زويناکسيا

راد هبوچ یاپ موکحم 3 اھدنخبل و اھکشا
یاپ هب زاريش »دابآ لداع« نادنز رد هک یموکحم هس زا : زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
.دنتشگرب لولس هب رفن ود دندوب هتفر راد هبوچ

نفلت : زويناکسیا ثداوح هورگ هبنش زور شرازگ هب
رصع ، زاريش ییانج روما یارسداد تقو کيشک
ديسر ربخ و دمآرد ادص هب 1383 نمھب مھدجھ
زا یکی رد »ديشمج« مان هب یا هلاس 55 درم
نیاربانب.تسا هدش هتشک رھش نیا یاھ نابايخ
و دنتفر رظن دروم هطقن هب یھاگآ سيلپ و سرپزاب
زاغآ ار تیانج هب یگديسر نيجآدراک هزانج ندید اب
.دندرک
شورف هدرخ کی اب شنادنزرف یاوعد لابند هب تخب نوگن درم داد یم ناشن یلحم قيقحت
.ديتلغ نوخ رد هک دوب هدرک یرگيجنايم ، ردخم داوم
طقف دوب هلاس 19 عقوم نآ هک »ق - فلا« مان هب مھتم ، عوضوم نیا ندش نشور اب
.درک فارتعا یشکمدآ هب و دش ريگتسد تیانج زا سپ یقیاقد
ناتسا یرفيک هاگداد هب تساوخرفيک رودص اب هدنورپ ، مرج هنحص یزاسزاب لابند هب
.دش ینلع همکاحم مجنپ هبعش رد یناج و هداتسرف سراف
تازاجم دشا و دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن ادتبا تسشن نآ رد
مکح رودص یاضاقت و دنتفرگ رارق هژیو هاگیاج رد ینابرق نادنزرف و رسمھ سپس.تساوخ
.دندرک صاصق
مرگرس نابايخ زا یتولخ هشوگ رد زور نآ : تفگ ديسر هک »ق - فلا« هب عافد تبون
الاب اوعد یتقو.دندش ريگرد نم اب و دنديسر رس »ديشمج« نارسپ هک مدوب داوم شورف
اب رايتخا یب دوب هتفرگ ار ممشچ یولج نوخ هک نم اما درک یرگيجنايم »ديشمج« تفرگ
.مدش تخبدب و مدز شا هنيس هب وقاچ
رد یار.درک موکحم گرم هب ار وا و دش روش دراو ییاضق تئيھ ، مرجم یاھ فرح نایاپ اب
ارجا »دابآ لداع« نادنز رد ماجنارس و ديسر ديئات هب روشک یلاع ناوید 42 هبعش
راد هبوچ یاپ ، نادنز نيمھ رد هک یراکتیانج نيمود ، دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.دش
.دروآرد اپ زا هلولگ کيلش اب ار زابرس کی هک تسا یناوج درم تفر
شا هزيگنا و داتسیا همکاحم زيم یاپ زاريش یمومع هاگداد رد ، یرتنالک رد تیانج لماع
رد یار و دش موکحم مادعا هب ارآ قافتا اب یو.درک ناونع ییوج هنيک ار نينوخ کيلش زا
.دروخديئات رھم روشک یلاع ناوید
شالت هک دوب هدامآ تخب نوگن زابرس لتاق یگدنز هدنورپ ندش هتسب یارب زيچ همھ
و ديسر هجيتن هب راد هبوچ یاپ رد ... و فالتخا لح یاروش ، نادنز نالوئسم هنادنسپادخ
.تشگرب دوخ لولس هب نايکاش تیاضر بلج یارب تلھم تفایرد اب مرجم
رد.تسا »ک - م« مان هب یناوج دش مادعا »دابآ لداع« رد دوب رارق هک یمرجم نيموس
ادتبا دش ليکشت سراف یرفيک هاگداد رد هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن نیرت هزات
.دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن
رد 1382 دادرم 30 هاگماش شتسدمھ هس و »ک - م« دھد یم ناشن دوجوم یاھ  کردم
هب ار وا ، دندش لاسنايم یا هدننار وردوخ راوس ، رفاسم ناونع هب »زاريش - نورزاک« روحم
.دنتشک و دندناشک هرد کی

یکشزپ هب و اديپ نورزاک »دابآ حتف« یاتسور رانک رد چيپ ینوگ هتخوس هزانج دعب زور 11
- م« و دندش ريگتسد لاس نامھ رھم متسيب ، نامرجم نينچمھ.دش هداتسرف ینوناق
.دندش موکحم نادنز هب شناتسدمھ و تازاجم دشا هب شیاھ فارتعا هب هجوت اب »ک
حرطم یا هزات یاعدا هک دوب هداتفا هرامش هب رسپ نیا یاھ سفن و هدش ديئات مادعا مکح
دنھد یم مردام هب یدایز لوپ دندوب هتفگ هک مناتسدمھ هدعو رطاخ هب : تفگ یو.درک
شکمدآ نم ؛ منک یم شاف ار تقيقح دندز ناشلوق ریز نوچ اما متفرگ ندرگ ار تیانج
.متسين
رارق : تشاد راھظا زاريش ییانج روما یارسداد سيئر »یبايسآ رديح« هطبار نيمھ رد
سيئر روتسد اب مکح یارجا هک دوش هتخیوآ تازاجم راد هب هبنشراھچ دادماب »ک - م« دوب
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